Kulturális Eszperantó Szövetség
1193 Budapest, Leiningen utca 4.
Nyilvántartási szám: 2697/1990.
KSH szám: 19654690-9499-549-01

Kiegészítő melléklet a 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Általános kiegészítés:
A civil szervezet bemutatása: Az egyesület 1990. szeptember 04-én kezdte meg működését, jogelőd nélkül újonnan alapított civil szervezetként. Az egyesület bejegyzésére 1990. szeptember 4-én került sor.
Tevékenységi köre: a magyarországi eszperantót beszélők kulturális tevékenységének
szervezése és támogatása.
Az egyesület célja: az eszperantó nemzetközi nyelv terjesztése, használhatóságának és
használatának szélesítése, valamint oktatása és oktatási eszközök előállítása; más szervezeteknél és intézményeknél az eszperantóul beszélők specifikus érdekeinek védelmének ellátása.
A beszámoló 2013. január 1. és 2013. december 31. terjedő időszak tevékenységéről ad
tájékoztatást.

1. A szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok:
Egyesületünk a cél szerinti tevékenységét több magyarországi eszperantó egyesülettel
közösen, egymást kiegészítve végzi. Kiemelt partnerünk az Eszperantó Alapítvány.
Infrastruktúra
Továbbra is két irodahelyiség áll rendelkezésünkre. A Leiningen utca 4-et használjuk
operatív szervezőirodának, itt történik többek között:
- a napi ügyfélfogadás, ügyintézés,
- a weboldalak karbantartása,
- a Libroservo működtetése,
- a műszaki/technikai eszközök tárolása,
- a hírszolgálat működtetése (Ret-Info, hun-list, webgalamb, stb.)
- az egyesület és az alapítvány szervezési ügyeinek intézése.
Az Üllői út 95. sz. alatti helyiség inkább rendezvényközpont, kulturális események és
csoportos megbeszéléseknek ad otthont, oktatási helyszín, találkozási pont, és eseti
ügyintézés helyszíne.
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Az irodák használatáért jelenleg sem a KEA, sem az Eszperantó Alapítvány nem fizet
használati díjat, sem fűtési vagy világítási díjat. Et a kérdést idővel rendezni kell. A működési rezsiköltségek közül a telefon-, internet- és egyéb irodaköltségeket a KEA fizeti.
Mind a két irodában van internet kapcsolat. Az indulás óta használt 1675 pf. 87. postafiókot kihasználatlanság miatt az idén megszüntettük.

Személyi állomány, alkalmazottak
A külső eszperantó mozgalmi körülmények és szervezeti átszervezések miatt 2013 januártól mindkét alkalmazottunk munkaideje napi 4 órás részmunkaidőre lett lecsökkentve.
Ez magával vonta az ellátott szolgáltatások mennyiségének is a csökkenését, de az alapvető működőképességet igyekeztünk minden területen fenntartani. A közreműködő aktivisták önkéntes társadalmi munkában, de regisztrációs szerződés nélkül segítik a tevékenységünket.

Főbb szolgáltatásaink


Központi weboldalunk a www.eszperanto.hu, amelyet a 2013-as évben a nyitólapon
keresztül 38.659 látogató kereste fel, ez napi 106 látogatót jelent. (A portál több mint
100 oldalból áll, melyekre nem csak a nyitóoldalon keresztül lehet eljutni, hanem
egyenkénti, például közvetlen Google linkek segítségével.)



Másik webes felületünk a facebook-on nyitott oldal, amelynek januárban 500, december végén már 960 követője volt.



A www.eszperanto-szotar.hu oldalunkra 2013-ban 92.8 ezer belépés türtént, ez napi
254 látogatónak felel meg.



Az eventoj.hu portálon folytattuk a korábban megkezdett szolgáltatások működtetését.



a STEB-be 2013-ban 51 db digitalizált könyvet, cikket és fájlt helyeztünk el 15 tudományos vagy szakmai területről;



a Nemzetközi Rendezvénynaptárba 233 rendezvény adatait vittük fel;



a Ret-Info hírszolgálat keretében 64 cikket küldtünk széjjel, 1320 előfizetőnek, kb. 60
országba;



az eszperantó képeslapok virtuális kiállítása az év végén 1950 képeslapot tartalmazott;



a létező eszperantó szakkönyveknek az előző év végén elkészült katalógusát márciusra kiegészítettük, javítottuk, így az 4401 db szakmai kiadványt tartalmaz.



a magyarországi eszperantó tanárok számára 2-3 havonta tájékoztató hírlevelet
küldtünk ki. A magyarországi oktatók és tanfolyamvezetők kezelését átalakítottuk, és
létrehoztuk a velünk partnerként együttműködők adatbázisát, akik számára különféle
kedvezményeket biztosítunk.



weboldalaink országosan nagy forgalma alapján folyamatosan érkeznek magántanárkeresések hozzánk Soprontól Záhonyig, a most meghírdetett új tanári szolgáltatásunkban a regisztrált partner-tanárainkat ajánljuk ingyenesen az érdeklődőknek.



a regisztrált partnertanárok számára több hullámban elkezdtünk oktatási segédeszközöket, reklámeszközöket, és tanári oktatási anyagokat küldeni;
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két tagunk (Mészáros István és Szilvási László) aktív közreműködésének is köszönhető, hogy az internetes eszperantó dalszövegek gyüjteménye elérte a 3000-es számot.



a további, hagyományos, főbb szolgáltatásaink listája a
http://www.eszperanto.hu/szolgaltatasok.htm oldalon érhető el.

Hírlevelek
Az eszperantó nyelvtudás megőrzésére, a nyelv-alkalmazási lehetőségek megismerésére
és a mozgalomba történő bekapcsolódás elősegítésre hírleveleket állítunk össze és továbbítunk különféle paraméterek szerinti szűrés alapján a célcsoportoknak. Ilyen hírlevelünk például a Ret-Info (egyéni feliratkozás), a "lavortaro" (szg szótár letöltőinek),
vagy a Hun-List (a nyelvet tanulók, vizsgázottak, nyelvhasználók).
Az év folyamán a magyarországi eszperantóul beszélőkkel havonta kiküldött tájékoztatók
segítségével tartottuk a kapcsolatot (Alegrete, felvételi többletpontok, E-alapítvány,
lavortaro, Zsiráf-magazin, Szegedi E-Klub 1-2, Montkabana Renkontiĝo, ritkanyelvpályázat, JER 1-2, pedagógus körlevelek, hol lehet E-t tanulni, Buék, stb.)

Külső kapcsolatok


A Magyar Eszperantó Szövetséggel szemben a korábbi könyvelszámolásból eredő
követelésünk megoldása nem lépett előre, a követelésünket továbbra is fenntartjuk.



Az Ifjúsági Eszperantó Szövetséggel történő kapcsolat csupán formai. A tavaszi közgyűlésen történő résztvételt az akkor időjárás nem tette lehetővé.



Közvetlenül segítettük a Szegedi Egyetemi Eszperantó Kör rendezvényeit (területileg
célzott íméles kampányok), és a Veszprémi Eszperantó Kör tevékenységét (íméles és
webes reklám).



Az Üllői úti helyiséget több alkalommal rendelkezésre bocsátottuk az EurópaDemokrácia Eszperantó egyesület előadásaihoz, vezetőségi üléséhez, közgyűléséhez.
Szintén ezen a módon segítettük a Magyar Szekuláris Egyesület tevékenységét.

Rendezvények
Az Eszperantó Ház kertjében kettő alkalommal volt eszperantós gulyásparti: júniusban
Jorge Camacho látogatásakor, és augusztusban az IJS után Budapesten lévő külföldiek
számára.
Látogatási és kapcsolattartási jelleggel meglátogattuk a Somera Esperanto-Studado, SES
rendezvényt Szlovákiában, az ILEI-HU pedagógus napját Budapesten, az IJS rendezvényt
Tiszafüreden, az őszi Junulara E-Renkonto, JER találkozót, és a "100 éves a miskolci
eszperantó mozgalom" kiállítást.
Az év során sikeresen beneveztünk egy 4-országot érintő Európa Uniós Grundtvigprojektbe: Kultura diverseco kaj multlingvismo en Eŭropo - kiel ni lernu pri tio? Az első
körben elutasított pályázatunkat végül novemberben hagyták jóvá, a pályázati támogatás
egy része decemberben meg is érkezett, de annak felhasználása a késői időpont miatt
teljes egészében áttolódott a következő évre.
Úgy érezzük, büszkék lehetünk az eredményeinkre.

Szilvási László
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